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Cílem bakalářské práce je vytvořit komplex, který bude inspirovat a 

obsahovat jednotlivé druhy cvičení, dle kterých se může každý člověk 

naučit telemarkovému lyžování. 

Vedoucí diplomové práce PhDr. Matouš Jindra, Ph.D. 

 

náročnost práce na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  X  

praktické zkušenosti  X  

podkladové materiály, vstupní data a jejich zpracování  X  

 

kriteria hodnocení práce známka 

1 2 3 4 
název práce X    
téma práce a její aktuálnost X    
teoretická fundovanost autora  X   
formulace cílů práce   X  
adekvátnost použitých metod X    
celkový postup řešení  X   
práce s daty a informacemi  X   
hloubka provedené analýzy  X   
členění a logická stavba práce X    
práce s odbornou literaturou   X  
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  X   
stylistická úroveň  X   
přesnost formulací a práce s odborným jazykem  X   
splnění cílů práce X    
závěry práce a její formulace  X   
odborný přínos práce a její praktické využití X    

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Autorka si zvolila zajímavé téma soubor průpravných cvičení pro telemarkové 

lyžování. Zpracovatelka musela prokázat jak teoretické, tak i praktické znalosti v dané oblasti. 

Zejména pak dosažení některých informačních zdrojů byl bezesporu nelehký úkol, vzhledem 

ke špatné dostupnosti zahraničních publikací.  

Chvályhodná je spolupráce autorky s vedoucím práce.  

Práce má malé nedostatky, ale formálním zpracování, struktura, teoretická i praktická 

část splňuje kritéria požadované na bakalářskou práci. 

Zpracování závěrečné práce ve video formátu  by bylo bezesporu velmi hodnotné 

pokračování.  

 

 

Otázky: 

1) Z jakého důvodu jste volila metodický postup na základě charakteru terénu? 

2) Doporučila byste začátečníkovi nejprve telemark? Proč? 

3) Jaký je poměr mezi normálními sjezdovými lyžaři a telemarkysty? Proč? 

 

 



Práce je doporučena k obhajobě  
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